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CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Aviso n.o 17 277/2007
Nomeação
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de
24 de Agosto de 2007, foi nomeado o Dr. José António Rodrigues
Vicente na categoria de técnico superior assessor da carreira de médico
veterinário, após a realização de concurso interno de acesso limitado,
tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 16,50 valores.
O candidato deve aceitar a nomeação no prazo de 20 dias após
a publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos
do n.o 3 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
24 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira.
2611045866

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO
Aviso (extracto) n.o 17 278/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente do município de Penedono de 27 de Agosto de 2007, foi
nomeado no lugar de operário altamente qualificado (montador electricista), categoria de operário principal, carreira de montador electricista, o candidato classificado no 1.o lugar do concurso interno de
acesso limitado cujo aviso de abertura foi afixado no dia 20 de Junho
de 2007, Adérito Manuel Gabriel Palheiro.
A nomeação acima mencionada não está sujeita a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do n.o 1 do artigo 46.o, conjugado
com o n.o 1 do artigo 114.o, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
3 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Manuel
Rodrigues de Carvalho.
2611045870

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA
Aviso n.o 17 279/2007
Em conformidade com o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por
despacho da vereadora com competência delegada Paula Cristina
Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, de 26 e 30 de Julho de 2007,
foram rescindidos os contratos de trabalho a termo certo com os
nadadores-salvadores — grupo de pessoal auxiliar Duarte Nuno
Medeiros Ribeiro e Orlando Manuel Labrusco Félix Guerreiro, com
efeito a partir de 16 e 22 de Agosto de 2007, respectivamente.
29 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara Municipal,
Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro.
2611045952

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA
Aviso n.o 17 280/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 12 de Junho de 2007, ao abrigo do artigo 78.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, foi autorizada a licença sem vencimento

